ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
КЪМ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ЗА 2007 Г. НА ОБЩИНА ШУМЕН
1. Приходите от Централния бюджет, трансфери, данъчни и неданъчни
приходи от отчета за касово изпълнение на бюджета са намерили
отражение съответно по сметки от раздел 7 – сметки за приходи и
трансфери, при спазване на основния счетоводен принцип за текущо
начисляване, произтичащо от сделки и събития към момента на
тяхното възникване, независимо от момента на тяхното получаване
или плащане.
2. Разходите отразени в отчета за касово изпълнение на бюджета към
31.12.2007 г. са осчетоводени по сметки от раздел 6 – сметки за
разходи, като и тук е спазен принципа на текущо начисляване и
плащане.
3. Към 31.12.2007 г. стойността на сградите заведени по сметки от
група 203 е завишен спрямо предходната финансова година.
Увеличението от 43181755 лв. се дължи на преоценка на сградния
фонд на Община Шумен по данни от Акта за общинска собственост
или данъчна оценка.
4. Завишението на стойността при земите е 9738693 лв.
5. Увеличен бе дела на инвестицията на Община Шумен в търговски
дружества за 2007 г., спазвайки ДДС 20 от 14.12.2004 г. (т.28.4.3 –
т.28.4.6). От 2604256 лв. на 6960027 лв.
6. В края на годината в бюджетното предприятие се извърши анализ на
неизползваните отпуски, включително и на полагащите се
осигурителни вноски за сметка на работодателя и бяха начислени
новите предполагаеми за 2008 г.
7. Към 31.12.2007 г. бяха начислени преписаните приходи от наеми в
размер на 73920 лв.
8. През 2007 г. Община Шумен е сключила 3 договора за финансов
лизинг за срок от две години за закупуване на транспортни средства.
След получаване на погасителния план за всеки лизингов договор
сумите бяха начислени в съответствие с ДД 20 / 2004 г.

9. Несъбираеми вземания (след изтичане на 180 дни от крайния срок на
погасяване) се провизират 50 %. Безнадеждните вземания се
отписват след провизиране на 100 %.
10. Към 31.12.2007 г. Община Шумен няма задължения към доставчици
и контрагенти, което е декларирано със справка – приложение БО-3.
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